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 เอกสารวิชาการ “เร่ือเล่าสุขภาพชุมชน” งานมหกรรมสุขภาพชุมชน คร้ังท่ี 2 

  

 

 วันท่ี 18 - 20 มกราคม 2555 ณ อิมแพค เมืองทองธานี 

เสียงโทรศัพท์… ตอนตี 2 
 

                             ศิริลักษณ์ ช่วงมี     

        ศสช.โรงพยาบาลสทงิพระ อ.สทิงพระ จังหวัดสงขลา   

ตี๊ด..ตี๊ด..ตี๊ด..  

เสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นตอนตี 2 กว่า ๆ ปลุกให้ฉันตื่นขึ้นมา เบอร์ที่โชว์
อยู่ด้านหน้าเครื่องก็คือเบอร์ของคนไข้ในเขตรับผิดชอบที่ฉันเคยให้คําปรึกษา
รายหนึ่ง ชื่อที่ปรากฏว่า “จุ๋ม” ทําให้ดิฉันหายง่วงเป็นปลิดทิ้ง รีบกดรับ
โทรศัพท ์ 

“หมอเล็ก ฉันอยากผูกคอตาย ไม่อยากอยู่แล้ว อยากตายตามลูกไป” 
ฉันตาสว่างทันทีที่ได้ยิน ลุกขึ้นเดินออกจากห้องนอน มานั่งคุยโทรศัพท์

กับคนไข้รายนี้... จุ๋ม เคยเป็นแม่ของผู้ป่วยหอบหืดที่ต้องดูแลรักษาอยู่ประจํา
เมื่อ 15 ปีก่อน ฉันพบกับจุ๋มกลางดึกคืนหนึ่ง เธอพาลูกสาวมาพ่นยาแก้หอบ 
ลูกของเธอชื่อจ๋ิม   น่ารักมาก อายุ 3 ปี เค้าหน้าและดวงตากลมโตคล้ายแขก 
เกือบทุกครั้งที่ลูกของเธอมานอนรักษาที่โรงพยาบาล ฉันก็จะไปเยีย่ม     

วันหนึ่ง ขณะที่ฉันนั่งตรวจคนไข้อยู่ ฉันได้เจอกับจุ๋มอีกครั้ง จุ๋มบอกว่า 
จ๋ิมลูกสาวของเธอถูกจับพร้อมกับเพื่อน ๆ อีก 3 คนในข้อหาเสพยาบ้าใน
โรงเรียน ฉันติดต่อว่ิงเต้นจนไดร้ับตัวจ๋ิมไว้บําบัดยาเสพติด  

วันหนึ่งจ๋ิมสารภาพกับฉันว่า “ยาบ้าหาไม่ยากเลยหมอเล็ก  เพราะคนที่
ขายยาบ้าให้กับเด็กวัยรุ่นก็คือพ่อแทนของจ๋ิมเอง” 
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ฉันอ้ึง... สับสน ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรกับครอบครัวนี้ดี หากฉันเอาเรื่องนี้
ไปบอกตํารวจ พ่อแทนก็อาจชะตาขาด ฉันตัดสินใจขอพบแม่จุ๋มกับพ่อแทน
ของเธอในวันที่ครอบครัวเธอสะดวก  

จ๋ิม แม่จุ๋ม กับพ่อแทนของเธอมาพบฉันที่ศูนย์สุขภาพชุมชน จ๋ิมบอกพอ่
เเทนของเธอว่าสาเหตุที่เธอต้องติดยาบ้าก็เพราะพ่อ... พ่อแทนของเธอนั่ง
เงียบหลังจากนั้น 3 คนพ่อแม่ลูกก็เริ่มนั่งพูดคุยกันโดยไม่ทะเลาะกันอย่างที่
ฉันกลัว... 

 หลังจากพูดคุยกันได้สักชั่วโมงเห็นจะได้ พ่อแทนก็บอกว่าจะเลิกค้า
ยาบ้าและกลับไปทํางานก่อสร้างกับเจ้านายเดิม     ฉันดีใจเป็นที่สุดที่
เหตุการณ์วันนี้ผ่านไปด้วยดี  จ๋ิมกลับไปเรียนหนังสือตามปกติ พ่อแม่ช่วยกัน
ทํางาน ครอบครัวนีน้่าจะอยู่ได้อย่างมีความสุข 

แต่เปล่าเลย... พอจ๋ิมกลับไปโรงเรียน ไปอยู่กับเพื่อนกลุ่มเดิมเพื่อน ๆ ก็
ชักชวนให้กลับไปเสพยาอีกและหนีออกจากบ้านไป แม่จุ๋มโทรมาหาฉัน บอก
ว่าเธอทุกข์ใจเหลือเกิน ลูกจ๋ิมหายออกไปจากบ้านมา 2 คืนแล้ว ยังติดต่อ
ไม่ได ้

เช้าวันรุ่งขึ้น ฉันได้เบอร์โทรศัพท์ของจ๋ิมจากเพื่อนของเธอ ฉันโทรไปหา
จ๋ิม คําพูดแรกที่จ๋ิมบอกฉันคือ “หมอเล็ก จ๋ิมถูกข่มขืนจะหนีกลับบ้านก็ไม่ได้ 
คิดถึงแม่เหลือเกิน แม่จุ๋มเป็นอย่างไรบ้าง แฟนหนูเขากักหนูไว้ ไม่ให้กลับ
บ้าน”  

ฉันคิดหาทางออกจะช่วยเธออย่างไร จึงขอพูดกับเพื่อนชายของเธอทาง
โทรศัพท์ ฉันพูดคุยอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง ขอร้องให้เขาปล่อยตัวจ๋ิมกลับบ้าน
เพื่อมาหาแม่โดยรับปากว่าแม่ของจ๋ิมจะไม่ไปแจ้งความกับตํารวจ จนในที่สุด
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เพื่อนชายของเธอก็ยอมปล่อยตัวจ๋ิม โดยให้แม่ไปรับที่หาดใหญ่ แม่จุ๋มกับพ่อ
แทนพาจ๋ิมกลับมาบ้านและมาพบฉันที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเพื่อขอบคุณที่ฉัน
ช่วยเหลือลูกของเธอ 

จ๋ิมกลับไปโรงเรียนเดิมได้ระยะหนึ่งก็กลับไปใช้ยาเสพติดอีก ไม่นานก็
ถูกตํารวจจับอีกและถูกนํามาบําบัดยาเสพติดอีก ตํารวจบอกไว้ว่าหากเธอ
กลับไปเสพยาอีกครั้งก็จะส่งไปรับการรักษาทีศู่นย์บําบดัยาเสพติดที่สงขลา 

การให้คําปรึกษา บําบัดยาเสพติดเริ่มคอร์สใหม่อีกครั้ง แม่จุ๋มกับพ่อ
แทนต้องมารับการบําบัดด้วยแบบรายบุคคลฉันกับทีมบําบัดยาเสพติดอีกครั้ง
ใช ้แต่โรคสมองติดยา ใครละ่จะเลิกไดง่้าย ๆ 
 วันหนึ่งขณะที่ฉันทํางานอยู่ศูนย์สุขภาพชุมชน แม่จุ๋มก็พาจ๋ิมมาพบฉัน
อีกบอกฉันว่า “หมอเล็กช่วยทีไม่รู้ว่าลูกจ๋ิมเป็นอะไรถามเท่าไหร่ก็ไม่พูด”  
ฉันพาจ๋ิมเข้าไปในห้องให้คําปรึกษา พยายามชวนเธอพูดคุยถึงสิ่งที่เธอมีความ
ทุกข์ใจ ขอให้เธอเล่าให้ฟัง เธอค่อยๆ เงยหน้าขึ้นแล้วบอกฉันว่า  

“หนูถูกผู้ชายข่มขืน 7 คน มีแผลฉีกขาดที่อวัยวะเพศด้วย เลือดยังออก
อยู่อีก ต้องใส่ผ้าอนามัย” ฉันนั่งเงียบอยู่พักหนึ่งแล้วบอกให้จ๋ิมไปเปลี่ยน
ผ้าถุงเพื่อมาตรวจภายใน  แผลที่อวัยวะเพศยาวประมาณ 3 เซนติเมตร  ไม่
ลึกมาก ฉันเย็บแผลใหแ้ล้วนัดมาทําแผลทุกวันจนกว่าแผลจะหายดี  

แผลที่ร่างกายฉันรักษาได้ไม่ยาก แตจิ่ตใจของจ๋ิมเวลานี้จะเป็นอย่างไร   
แตแ่ล้ววันหนึ่ง จ๋ิมกม็าหาฉันที่ศูนย์สุขภาพชุมชนพร้อมกับการ์ด สีชมพ ู

จ๋ิมบอกว่ามาเชิญหมอเล็กไปเป็นผู้ใหญ่ในพิธีงานแต่งงาน ในอาทิตย์หน้า วัน
ศุกร์ ตอน 9 โมงเช้า จ๋ิมจะแต่งงานกับเถ้าแก่บ่อกุ้ง. 
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เธอยิ้มกว้างให้ฉันและเธอกล่าวว่า ขอบพระคุณ คุณหมอเล็กมากที่
ช่วยชีวิตของเธอให้ผ่านปัญหามาได.้.. ฉันรู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูก 
 ฉันกลับมาบ้านด้วยความสบายใจ หมดปัญหาแล้ว ฉันได้ช่วยคน       
อีก 1 คน ให้ผ่านพ้นปัญหาวิกฤตชีวิต...  
 ช่วงปิดเทอมของลูก  ฉันตัดสินใจลาผักผ่อนยาว 7 วัน พาลูก ๆ 
ครอบครัวและเพื่อน ๆ ไปเที่ยว เพื่อลืมภารกิจงานที่เหน็ดเหนื่อย ไม่ต้องมี
สิ่งรบกวน ไม่ต้องมีใครตามไปดูคนไข้ และไม่ต้องเสียงโทรศัพท์ เวลาทุกนาที
เป็นของฉันและครอบครัว 
 ฉันกลับมาทํางานที่ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเมื่อครบกําหนดวัน
ลา สิ่งแรกที่สะดุดตาก็คือ การ์ดงานศพสีดําวางอยู่บนโต๊ะซื่อคนตายก็คือ    
จ๋ิม... คนไข้ของฉันเอง มันเกิดอะไรขึ้น... ฉันทรุดนั่งลงตั้งสติ... หยิบโทรศัพท์
ไปหาจุ๋ม แม่ของจ๋ิม... คําแรกจุ๋มถามฉันว่า  
 “หมอเล็กไปอยู่ที่ไหนมา  จ๋ิมผูกคอตายมา 3 วันแล้ว”    
 จ๋ิมเสียใจมากที่พบว่าสามีของเธอมีเมียอยู่แล้วในอีกตําบลหนึ่ง และ
ตอนนีเ้มียของสามีกําลังป่วยเป็นเอดส์ระยะสุดท้ายมีผ่ืนขึ้นทั่วตัว นอนซมใกล้
ตายเต็มทแีล้ว    
 จุ๋มบอกฉันว่าเธอกลับมาบ้านพบศพลูกแขวนคออยู่กับขื่อบ้าน ลูกตาย
แล้ว เขียนจดหมายลาตายทิ้งไว้ด้วย  หลักฐานจากตํารวจที่ตรวจสอบเบอร์
โทรศัพท์ที่เธอติดต่อก่อนตาย  มีเบอร์เพื่อน 1 คน เบอร์สามีของเธอ และ
เบอร์สุดท้ายก็คือเบอร์โทรของฉันเอง เบอรห์มอเล็ก  
 จ๋ิมจากไปแล้วเหลือแต่จุ๋มกับพ่อแทนของจ๋ิม แต่แล้ววันหนึ่ง พ่อแทน
ของจ๋ิมก็ถูกจับในข้อหาค้ายาบ้าเพราะถูกซัดทอดจากผู้ เสพที่ เคยขาย        
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ถูกจําคุก  20 ปี ตอนนี้เหลือแต่จุ๋มคนเดียว เธอตัดสินใจกินยาฆ่าตัวตายแต่มี
คนช่วยนําส่งมาโรงพยาบาลเพื่อล้างท้อง ฉันได้รับแจ้งจากพยาบาลว่าคนไข้
พยายามฆ่าตัวตายที่ไม่พูดมา 3 วันแล้วขอพบฉัน ฉันรีบไปทีห่อผู้ป่วยและพบ
กับจุ๋มในสภาพที่หมดอาลัยตายอยาก สีหน้าเหมือนคนแบกทุกข์ไว้ทั้งโลก  
ผมเผ้ารุงรัง      
 ทันทีที่ได้พบกัน จุ๋มร้องไห้ไม่หยุด ฉันทําได้แค่รับฟังและปลอบใจให้จุ๋ม
ผ่อนคลายได้ระบายความทุกข ์เราจะหาทางออกกันอย่างไร เธอต้องมีใครอยู่
เป็นเพื่อนสักคน โชคดีที่ญาติของจุ๋มที่สงขลา ที่จุ๋มเคยบอกว่าจะไปเลี้ยง
หลานให ้จะมารับกลับจากโรงพยาบาลในวันรุ่งขึ้น 
 ช่วงแรกๆ ที่ไปอยู่สงขลา จุ๋มโทรมาหาฉันเกือบทุกวันในตอนเย็น เล่า
เรื่องต่าง ๆ ให้ฟัง พูดคุยถึงหลานตัวเล็ก ๆ ที่ทําให้หายเหงา หลังจากนั้นจุ๋มก็
โทรมาหาฉันห่างขึ้น จากนาน ๆ ครั้งจนกลายเป็นไม่ได้โทรมาหาฉันอีก
ประมาณ 3 เดือน  และแล้วกลางดึกของคืนหนึ่ง 
 ตี๊ด..ตี๊ด..ตี๊ด..  
 เสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นตอนตี 2 กว่า ๆ ปลุกให้ฉันตื่นขึ้นมา เบอร์ที่โชว์
อยู่ด้านหน้าเครื่องก็คือเบอร์ของคนไข้ในเขตรับผิดชอบที่ฉันเคยให้คําปรึกษา
รายหนึ่ง ชื่อที่ปรากฏว่า “จุ๋ม” ทําให้ดิฉันหายง่วงเป็นปลิดทิ้ง รีบกดรับ
โทรศัพท์  
 “หมอเล็ก  ฉันอยากผูกคอตาย ไม่อยากอยู่แล้ว อยากตายตามลูกไป”  
 จุ๋มหนีออกมาจากบ้านญาติ  ฉันตัดสินใจขอลาพักผ่อนฉุกเฉิน 1 วัน 
กระบวนการใหคํ้าปรึกษาทุกอย่างได้นําเอามาใช้ หลังจากพูดคุยกัน 3 ชั่วโมง
เราก็หาทางออกได้  เธอจะไปบวชชีเพราะจะได้ทําบุญให้ลูก ฉันขับรถพาเธอ
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ไปที่วัด ไปพบท่านเจ้าอาวาส และนัดบวชชีในวันรุ่งขึ้น โทรบอกญาติของเธอ 
เตรียมชุดให้ ฉันขอลาพักผ่อนฉุกเฉินเพิ่มอีก 1 วันเพื่อทําภารกิจสําคัญนี้ให้
สําเร็จ  
 “ขอบคุณหมอเล็ก ที่ช่วยให้ชีวิตใหม่ที่สงบสุขและชี้ทางสว่างแก่ฉัน ฉัน
ตายไปแล้ว ฉันเกิดมาใหม่เพื่ออยู่กับความจริงและจะไม่ฆ่าตัวตายให้
บาปกรรมติดตัวไปอีก ฉันพบชวิีตที่มีความสุขแล้ว”  
 ส่วนฉันก็ยังคงทําหน้าที่พยาบาลให้คําปรึกษา  ดูแลผู้ป่วยความ
ภาคภมูิใจในงานที่ได้ทําและมีความสุขทุกครั้งที่คิดถึงจุ๋ม... จนทุกวันนี ้
 

 


